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، للتوبة واالنانة والعـودة واالسـتجابة     من الصوم فرصة    الحمد هللا الذي    

فأمرنـا فيـه    ،وطريقاً للتعليم والتأديب    ، وجعله وسيلة للتربية والتهذيب     

.  حظيرة القدس والعودة إلى، بمقاومة شهوات النفس 

ولـه  لحمدا، له الملك ولـه     وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         

.فمنه وحده التفضل واإلحسان ، الشكر واالمتنان 

اللهم صل وسلم وبـارك  ،النبي العدنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله     

. ن التميز والهدى واإليما، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طرق عليه

 

كما أن الصوم مدرسة لتربية المسلم إيمانياً وروحيا ؛ حيث أنـه يربيـه              ف

َأيهـا يـا : " والمراجعة والمحاسبة ؛ قال تعالى      ، على التقوى والمراقبة    

نُواالَِّذينآمكُِتبكُملَيعامياالصكَملَىكُِتبعالَِّذينِمنِلكُملَّكُقَبلَعمتَتَّقُون

)١٨٣(

،مدرسة لتهذيب وتأديـب الغرائـز اإلنـسانية           -كذلك    -فإن الصوم   

فاإلسالم دين الوسطية والتوازن ؛حيث أنـه يـرفض االنـصياع الكامـل           

كما يرفض كذلك كبت هذه الرغبات وسـجن        ، لرغبات النفس وشهواتها    

.لطبيعة البشرية هذه الغرائز والسير ضد الفطرة اإلنسانية وا

وجعلهـا  ، لذا فقد شُرعت العبادات في اإلسالم لتهذيب الغرائز اإلنسانية          

.غرائز إنسانية ال غرائز بهيمية حيوانية 
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فالصالة جاءت لتأخذ المرء من غرائزه وشهواته لبعض الوقـت فتوقفـه     

وكما اهتم بغذاء جسمه فعليه أن يهـتم بغـذاء          ، بين يدي خالقه ومواله     

.والقلب الروح 

لتهذب غريزة حب التملك التي قـد تـصيب اإلنـسان           وكذا جاءت الزكاة    

. بالشح والبخل حتى على نفسه 

والعيش للدنيا فقـط    ، وجاء الحج ليأخذ اإلنسان من حياة العبودية للمادة         

وعلـى  ، إلى حياة أخرى في ظل اهللا يتربى فيها على اإليثـار ال األثـرة               

.التكبر ال على التعالي وةالمساوا

فمـن  ، وجاء الصوم أيضاً ليعلي من شأن الغرائـز ويهـذبها ويؤدبهـا             

: الغرائز اإلنسانية التي يهدف الصوم إلى تهذيبها وتأديبها 

  
  
  
  
قيامنـا، وركوعنـا وسـجودنا ،       اللهم تقبل منا صيامنا ، وصـالتنا ، و        ف

.اكتبنا في الصالحين وأدخلنا الجنة مع الشهداء والصديقين و، وتالوتنا

 


com.yahoo@hamesabadr
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فالكـائن  ، غريزة الطعام والشراب من أهم الغرائز الالزمة للكائنات الحية         

ولكن ما ، الحي يسعى إلى طعامه وشرابه حتى يحافظ على بقائه ووجوده   

اإلنسان  يفرق بين اإلنسان وغيره من الكائنات الحية أن تلك الغريزة لدى          

أما الحيـوان   ،فاإلنسان يأكل ليعيش وليس العكس      ، لها معايير وضوابط    

وال يبالي ما ال يأكل إذا كان من حالل أم من           ، فهو يأكل ليمأل بطنه وفقط      

. حرام ؟  

فاإلنسان يظل يأكل طـوال     ، ولقد جاء صوم ليعلي من شأن هذه الغريزة         

للراحـة أو    –الـداء    التـي هـي بيـت      –العام وال يترك فرصة لمعدته      

ولو أننا تخيلنا مثالً آلة من اآلالت تعمل طـوال العـام دون             ، االسترخاء  

ال شك أنها ستعطب ووتعطل بل وربما       . صيانة أو راحة فماذا يحدث لها ؟      

. توقفت عن العمل تماما 

لذا فإن صوم رمضان وكذا صوم النوافل يأتيان بمثابة صيانة لتلك الغريزة   

فاإلسـالم ال   ، عتدال الذي هو أصل الدين في جميع األشياء         وتحقيق اال ، 

يدعو المسلم إلى حرمان نفسه من متع الحياة وال من كل ما أحل اهللا من               

كما أنه يرفض أن يكون اإلنـسان بهيميـا ال   ، الطعام والشراب وغيرهما   

. هدف له إال أن يكل ويتمتع كما تأكل األنعام 

: قال تعالى   ، العتدال في الطعام والشراب     من هنا فقد حث اإلسالم على ا      

)٣١(الْمسِرِفينيِحبلَاِإنَّهتُسِرفُواولَاواشْربواوكُلُوا 
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اهللاصـلى اِهللارسوَلسِمعتُ: قَاَل،الِْكنِْديكَِربمعِديبنالِْمقْداموعن  

آدمابـنِ حـسب ،بطٍْنِمنشَراِوعاءآدمنابمَألما:يقُوُلوسلمعليه

وثُلُثٌ،شَراٍبوثُلُثُ،طَعاٍمفَثُلُثُ،محالَةَالَكَانفَِإن،صلْبهيِقمنُأكُالَتٌ

. ِلنَفَِسِه 

اهللاصلى-اللَِّهرسوُلقَاَل: قَاَلجدِهعنيِهَأِبعنشُعيٍببِنعمِروعنو

" مِخيلَـةٍ ولَاسرٍفغَيِرِفيوتَصدقْ،والْبسواشْرب،كُْل"-وسلمعليه

 

ناِبٍرعِن، جالنَِّبعقَاَل،وسلمعليهاهللاصلىي:ْؤِمنْأكُُلالْمـى ِفييِمع

.َأمعـاءٍ سـبعةِ ِفـي يْأكُُلوالْكَاِفر،واِحٍد

 

نةََأِبيعريرِئَل:قَاَل،هوُلسسوسلمعليهاهللاصلىاِهللارنـا َأكْثَِرعم

َأكْثَـرِ عنوسِئَل،والْفَرج،الْفَم: اَألجوفَاِن: فَقَاَل؟النَّارِبِهالنَّاسجيِل

حـسن : وسـلم عليهاهللاصلىاِهللارسوُلفَقَاَل؟الْجنَّةَِبِهالنَّاسيِلجما

.الْخُِلِق 

سـلوكاً  فالصوم جاء إلعالء تلك الغريزة وأن ال يكون الـشبع والتخمـة             

حتـى  ، بل عليه أن يشبع مرة ويجوع مـرة         ، ومنهجاً للمرء في حياته     

يـديك وفيتجوعلمالسالمعليهليوسفقيل، يتعلم اإلحساس باآلخرين    

. الجـائع فأنسىأشبعأنأخاففقالاألرضخزائن 

 

هريـرةَ َأباسِمعتُ: قَاَلاَألشْعِرىعرزٍمبِنالرحمِنعبِدبِنالضحاِكعِن

يـوم عنْـه يـسَألُ ماَأوَلِإن:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَليقُوُل
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٦

ِمنونُرِويكِجسمكلَكنُِصحَألَملَهيقَاَلَأنالنَِّعيِمِمنالْعبديعِنىالِْقيامِة

. الْباِرِدالْماِء 

حكمـة  إذا امتألت المعدة نامت الفكرة وخرست اليا بني:قال لقمان البنه

.وقعدت األعضاء عن العبادة

في الحياة نـتن فـي  إياكم والبطنة فإنها ثقل :قال عمر رضي اهللا عنهو

.الممات

جـاؤوا إليـه   - رضـي اهللا عنـه  -وفي زمن الخليفة عمر بن الخطاب 

: أنتم؟فقـالوا أرخـصوه : نشتكي إليك غالء اللحم فسعره لنا، فقال:وقالوا

نحن نشتكي غالء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجـة 

صه؟ وكيف نرخـصه    وهل نملكه حتى نرخ   : أرخصوه أنتم؟ فقالوا  : فتقول

.اتركوه لهم: فقال قولته الرائعةوهو ليس في أيدينا؟

العبـد أمطـر القلـب    الجوع سحاب فإذا جاع:وقال أبو يزيد البسطامي

.الحكمة

إن أخـاك  :الطعام فيأكل فقيل لهيهدى إليه طيباتكان معروف الكرخيو

ـ إن أخي بشراً قبضه:بشراً ال يأكل مثل هذا فقال ورع وأنـا بـسطتني   ال

وإذا إنما أنا ضيف في دار موالي فـإذا أطعمنـي أكلـت   :المعرفة ثم قال

.جوعني صبرت مالي واالعتراض والتمييز

خذ لنا بهذه الدراهم :إلى بعض إخوانه دراهم وقالإبراهيم بن أدهمودفع

ذا يا أبا إسحاق بهذا كله قـال ويحـك إ  :وعسالً وخبزاً حوار يا فقيلزبداً

.الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجالوجدنا أكلنا أكل
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كان مالك بن دينار يمشي في سوق البصرة فرأى التين فاشتهاه و لم يكن            

ال يساوي شيئا فأخذ مالك : معه نقود فخلع نعله و أعطاه لبائع التين فقال 

ين نعله و انصرف فقيل للرجل إنه مالك بن دينار فمأل الرجل طبقا من الت             

،ألحق بمالك بن دينار فإن قبله منك فأنت حر    : و أعطاه لغالمه ثم قال له       

فقـال  . فعدا الغالم وراءه فلما أدركه قال له اقبل مني فإن فيه تحريـري             

أنا : فألح الغالم عليه فقال     . إن كان فيه تحريرك فإن فيه تعذيبي        : مالك  

.نال أبيع الدين بالتين وال آكل التين إلى يوم الدي

:المباركبنعبداهللاقال

 

 

وال أن يجعل غريزة الطعام     ، فالعاقل ال يقبل أن يعيش عبداً لشهوة بطنه         

.وهذا مما يهذبه الصوم في اإلنسان ، والشراب تملكه 

وتأديـب مـشروع، حرمـان الـصوم : "الشعراءأميرشوقيمدأحقال

ظـاهره الحكـم وهذاحكمة،فريضةلكلوخضوع،هللاوخشوعبالجوع،

ويـسن الـصدقة، علىويحضالشفقة،يستثيرالرحمة،وباطنهالعذاب

المتـع، أسبابالمترفوعرفالشبع،ألفمنجاعإذاحتىالبر،خالل

".لـذع إذاجوعالوألميقع،كيفالحرمانعرف

 

: يقول الشاعر الرصافي
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نفها وأعمقها، وإذا لم تشبع من أقوى غرائز اإلنسان وأع الغريزة الجنسية   

من االضطرابات والمقلقات وتحولت حياتـه  وتُصرف انتابت اإلنسان كثير

؛ لذا فقد اهتم اإلسالم بتلك الغريـزة وأوالهـا عنايـة    إلى جحيم ال يطاق  

:ومن المبادئ التي وضعها لتهذيب وتأديب تلك الغريزة ، فائقة 

قُـلْ : "قال تعالى   : دماته  غض البصر والبعد عن الزنا ومق      أمره بوجوب 

ْؤِمِنينواِللْمغُضيِمناِرِهمصفَظُواَأبحيومهوجفُركَىذَِلكَأزملَهِإن اللَّـه

اخَِبيرِبموننَعصقُْل) ٣٠(يْؤِمنَاِتوِللْمنضغْضيِمناِرِهنصَأب فَظْـنحيو

نهوج٣١(فُر ( 

)٣٢(سـِبيلًا وسـاء فَاِحـشَةً كَانِإنَّهالزنَاتَقْربواولَا" : وقال  

 

وسـلم عليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،َأِبيِهعن،بريدةَابِنعِنو

ِليا:ِلعيِليةَتُتِْبِعالَ،عةَالنَّظْرفَِإ،النَّظْرنتْ ،اُألولَـى لَكـسلَيو لَـك

.اآلِخرةُ 

:الشاعرقال
 

 

 

 

:وقال آخر 
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،تَزِنـي الْعـين :قَاَل،وسلمعليهاهللالىصالنَِّبيعِن،هريرةََأِبيعنو

الْقَلْبِنيوزِنفَِزنَا،ييالْعنَا،النَّظَرزنِّيالْقَلِْبوالتَّم،جالْفَرقُودصايم

نَاِلكهَأوهكَذِّبي. 

طاع للعبـادة وتـرك   الرهبانية واالنقوتحريمعلى الزواج الشرعي      وحثه

ابـنِ ِبِعيـسى وقَفَّينَاِبرسِلنَاآثَاِرِهمعلَىقَفَّينَاثُم: " قال تعالى   ، الزواج  

ميرمنَاهآتَيلْنَاالِْإنِْجيَلوعجقُلُوِبِفيوالَِّذينوهعْأفَةًاتَّبةًرمحرةًواِنيبهرو

ِرعايِتهاحقَّرعوهافَمااللَِّهِرضواِنابِتغَاءِإلَّاعلَيِهمنَاهاكَتَبماابتَدعوها

فَاِسقُونِمنْهموكَِثيرَأجرهمِمنْهمآمنُواالَِّذينفَآتَينَا 

ثَالَثَةُجاء:يقُوُلماِلٍكبنَأنَسسِمعَأنَّه،الطَِّويِلحميٍدَأِبيبِنحميٍدعنو

ِعبـادةِ عـن يسَألُون،وسلمعليهاهللاصلىالنَِّبيَأزواِجبيوِتِإلَىرهٍط

ا،وسلمعليهاهللاصلىالنَِّبيوافَلَمُأخِْبرماكََأنَّهفَقَالُوا،تَقَالُّوه : ـنَأيو

ننَحِمنوسلمعليهاهللاصلىالنَِّبي،قَدغُِفرالَهممتَقَدـا ذَنِْبـهِ ِمنمو

قَاَل؟تََأخَّرمهدا: َأحلِّيفَِإنِّيَأنَاَأمَلُأصااللَّيدقَاَل،َأبوَأنَا: آخَرومَأص

رهالَالدوقَاَل،ُأفِْطروتَِزُلَأنَا: آخَرَأعاءَأفَالَالنِّسجوا تَزـدَأب، ـاءفَج

َأمـا ؟وكَذَاكَذَاقُلْتُمالَِّذينَأنْتُم: فَقَاَل،وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُل

،وَأرقُدوُأصلِّي،وُأفِْطرَأصوملَِكنِّي،لَهوَأتْقَاكُمِهللاِ َألخْشَاكُمِإنِّي،واِهللا

جوَأتَزوالنِّساء،نفَمِغبرنـنَِّتي عس سِمنِّـي فَلَـي.

 

وألن هذه الغريزة من أقوى الغرائز لدى اإلنسان وقد تأخذه إلى ما فيـه              

فكما ، فقد جاء صوم رمضان ليهذبها ويعلي من شأنها         ، مضرته وهالكه   
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١٠

فجر إلى غـروب  أن الصوم هذب فيه غريزة الطعام والشراب من طلوع ال      

: قال تعالى ، الشمس ؛ فإنه كذلك منعه من غريزة الشهوة في هذا الوقت    

لَهـن ِلباسوَأنْتُملَكُمِلباسهنِنساِئكُمِإلَىالرفَثُالصياِملَيلَةَلَكُمُأِحلَّ" 

ِلمعاللَّهَأنَّكُمكُنْتُمتَخْتَانُونكُمـ َأنْفُس فَالْـآن عـنْكُم وعفَـا علَـيكُم ابفَتَ

نوهاِشرتَغُواباباومكَتَباللَّهكُلُوالَكُمواوباشْرتَّىوحنيتَبيطُ لَكُمالْخَـي

ضيالَْأبِطِمنِدالْخَيوالَْأسِرِمنالْفَجواثُمَأِتم اميـلِ ِإلَـى الـصلَـا اللَّيو

تُبنوهاِشرَأنْتُمواِكفُوناِجِدِفيعسالْمِتلْكوددـا فَلَااللَِّهحوهبتَقْر كَـذَِلك

نيبياِتِهاللَّهِللنَّاِسآيملَّهلَعتَّقُون١٨٧(ي( 

الصيام:قَاَلوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوَلَأن،عمٍروبِناِهللاعبِدعنو

آنالْقُراِنوشْفَعِديبِللْعموِةيامقُـولُ ،الِْقيي اميالـص :َأيبر، تُـهنَعم

اماِتالطَّعوالشَّهاِروِني،ِبالنَّهقُوُل،ِفيِهفَشَفِّعيوآنالْقُر : تُـهنَعم مالنَّـو

.فَيشَفَّعاِن: قَاَل. ِهِفيفَشَفِّعِني،ِباللَّيِل 

نةَعادبِنعاِمِتبالصَأننُوا:قَاَل، وسلمعليهاهللاصلى، النَِّبىمِلىاض

وعـدتُم ِإذَاوَأوفُـوا حدثْتُمِإذَااصدقُواالْجنَّةَلَكُمَأضمنَأنْفُِسكُمِمنِستا

َأدِإذَاواوفَظُوااْئتُِمنْتُماحوكُموجوافُرغُضوكُمارصكُفُّواَأبوكُمِديَأي.

 

نةََأِبيعريره،وَلَأنسِنـي ِلكُلِّ:قَاَلوسلمعليهاهللاصلىاِهللاربمآد

وِزنَاهمـا تَزِنياِنوالْيداِن،النَّظَروِزنَاهماتَزِنياِنفَالْعينَاِن،الزنَاِمنحظٌّ

،الْقُبـلُ وِزنَـاه يزِنيوالْفَم،الْمشْيوِزنَاهمايزِنياِنوالرجالَِن،الْبطْشُ

الْقَلْبىووهنَّىيتَميو،الْفَروقُ جدـصي ذَِلـكَأو ـهكَذِّبي.
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١١

:أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار قال      : يروى ابن الجوزي عنه هذه القصة       

:عبد اهللا الحسين بن جعفر الـسلماسي قـال  أخبرنا أبو:أخبرنا أبي قال

أخبرنا أبو الحسن علي بن :القأخبرنا أبو العباس الوليد بن بكر األندلسي

بن عبد اهللا بن مسلم حدثنا صالح بن أحمد:أحمد بن زكريا الهاشمي قال

امرأة جميلة بمكة كانت:حدثني عبد اهللا قال:حدثني أبي قال:العجلي قال

أتـرى  :وكان لها زوج فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها

عبيد بن   :ومن ؟ قال   :قالت.  نعم :جه ال يفتتن به؟  قال     أحدا يرى هذا الو   

فأتتـه  . قـد أذنـت لـك    :فأذن لي فيه فألفتننـه،  قـال  :قالت!!عمير

فأسفرت عن :قال.كالمستفتية،  فخال معها في ناحية من المسجد الحرام

) اهللا يعنى يـا عبـدة   (اهللا استتري يا أمة:وجه مثل فلقة القمر فقال لها

إني سائلك عن شـيء فـإن      :إني قد فتنت بك فانظر في أمري قال        :قالت

:قـال .ال تسألني عن شيء إال صدقتك:نظرت في أمرك قالتأنت صدقت

لك أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك كان يسرك أني قضيت

صدقت،  فلو أدخلت قبـرك فأجلـست   :قال.اللهم ال:هذه الحاجة ؟ قالت

:قـال .اللهم ال :قالت?هذه الحاجةللمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك

بيمينـك أو  صدقت، فلو أن الناس أعطوا كتبهم فال تدرين أتأخذين كتابك

:قـال .اللهم ال :قالت.بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟

أكـان  لممر على الصراط فال تدرين تنجين أم ال تنجينصدقت فلو أردت ا

صدقت فلو جيء :قال.اللهم ال:قالت?يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة

أيسرك أني قضيت لك هذه بالموازين وجيء بك ال تدرين تخفين أم تثقلين

تعالى فلو وقفت بين يدي اهللا :قال.صدقت:قال. اللهم ال:قالت.الحاجة ؟

:قـال . اللهـم ال :قالت.هذه الحاجة؟للمساءلة كان يسرك أني قضيت لك
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١٢

فرجعـت  :قال.إليكصدقت فاتق اهللا يا أمة اهللا فقد أنعم اهللا عليك وأحسن

فأقبلت علـى  .بطالونأنت بطال ونحن:ما صنعت قالت:إلى زوجها قال

مالي ولعبيد بن عميـر  :وجها يقولفكان ز:قال.الصالة والصوم والعبادة

.كانت لي في كل ليلة عروسـا فـصيرها راهبـة   أفسد علي امرأتي

 

فالصوم يعلم اإلنسان كيف يمتلك هذه الغريزة وكيف يتحكم فيها وإال وقع            

وجههيلِْطمءجاَأعراِبياَأنرضي اهللا عنه     هريرةََأِبيعن، في المحذور   

اِهللارسـولُ لَـه فَقَاَل،هلَكْتُقَدِإالَُّأراِنيما: ويقُوُل،شَعرهوينِْتفُ،

: قَاَل،رمضانِفيَأهِليَأصبتُ: قَاَل؟َأهلَكَكوما: وسلمعليهاهللاصلى

تَِطيعَأتَسِتقََأنةًتُعقَبقَاَل،الَ: قَاَل؟ر :تَِطيعَأتَسَأن ومنِ تَـصيرشَـه

،الَ: قَـالَ ؟ِمسِكينًاِستِّينتُطِْعمَأنَأتَستَِطيع: قَاَل،الَ: قَاَل؟متَتَاِبعيِن

ذَكَرةَواجقَاَل،الْح :وُلفَُأِتيسِبِزنِْبيٍلوسلمعليهاهللاصلىاِهللار،وهو

عليهاهللاصلىالنَِّبيقَاَل،تَمراَأحسبه،صاعاعشَرخَمسةَِفيِه،ُلالِْمكْتَ

الَبتَيهابينما،اِهللارسوَليا: قَاَل،هذَاَأطِْعم: قَاَل؟الرجُلَأين: وسلم

دَأحجوَلِمنَّاَأحٍتَأهيقَاَل،ب :ِحكوُلفَضسوسـلم عليهاهللاصلىِهللار

.َأهلَـك َأطِْعـم : قَـالَ ،َأنْيابهبدتْحتَّى

 

:لكأقولكماهم: فقالباهللالوالهينليصف: المباركالبنرجلقال
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١٣

  
في كونها تسعى لتدفعنا قدما وذلك : لها جانب ايجابي التملكغريزة حب

أما ، رق المشروعة ننشد من وراءه امتالك شيء ما بالطهدف معيننحو

ويصبح ما يمتلكـه    ، وحب للذات فقط     وأن تتحول تلك الغريزة إلى أنانية     

وشحا على الـنفس    ، اإلنسان من أموال وغيرها أداة للتعالي على الخلق         

الذي أمر بأن ال تلهي األمـوال       ، فهذا ما يرفضه الدين الحنيف      ، والغير  

تُلِْهكُـم لَـا آمنُـوا الَِّذينَأيهايا: " قال تعالى ، وال األوالد عن طاعة اهللا    

) ٩(الْخَاِسرونهمفَُأولَِئكذَِلكيفْعْلومناللَِّهِذكِْرعنَأولَادكُمولَالُكُمَأموا

لَولَـا ربفَيقُـولَ الْموتَُأحدكُميْأِتيَأنقَبِلِمنرزقْنَاكُمماِمنوَأنِْفقُوا

اللَّهيَؤخِّرولَن) ١٠(الصاِلِحينِمنوَأكُنقَفََأصدقَِريٍبَأجٍلِإلَىَأخَّرتَِني

)١١(تَعملُونِبماخَِبيرواللَّهَأجلُهاجاءِإذَانَفْسا 

اِهللارسـولُ قَـالَ : قَاَل،َأِبيِهعن،اَألنْصاِريماِلٍكبِنكَعِبابِنعِنو

ِمـن لَهاِبَأفْسد،غَنٍَمِفيُأرِسالَ،جاِئعاِنِذْئباِنما:سلموعليهاهللاصلى

. ِلِديِنِهوالشَّرِف،الْماِلعلَىالْمرِءِحرِص

 

:قال الشاعر ، فالمال في اإلسالم وديعة مستودعة وعارية مستردة 

 

وشهر رمضان يهذب غريزة حب التملك فيربي المسلم على الجود والكرم           

وإطعام الصائمين والتصدق على المساكين بزكاة الفطر الواجبـة علـى           

وأن ال يكون أنانياً ال يحب الخير إال لنفـسه          ، الجميع وبأنواع الصدقات    
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١٤

بل عليه في رمضان أن يتعود على       ، يسعى إال لما فيه مصلحته فقط       وال  

كان النبي صلى   : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        ، الجود والعطاء   

اهللا عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمـضان ، حـين             

يلقاه جبريل فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين يلقاه جبريـل أجـود              

".مــن الــريح المرســلة بــالخير 

 

مـن وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولقالقالالجهنيخالدابنزيدعنو

شـيئا الصائمأجرمنينقصالأنهغيرأجرهمثللهكانصائمافطر

 

فمـا  : قال موسى لرب العزة عز وجل     : ائيليات  وقد جاء في بعض اإلسر    

يا موسى آمر مناديا ينادي     : جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك ؟ قال         

. على رؤوس الخالئق إن فالن بن فالن من عتقاء اهللا مـن النـار    

 

صلى  فقال!أي األعمال أفضل ؟    صلى اهللا عليه وسلم    وسئل رسول اهللا  

إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته ، أو كسوت    : عليه وسلم  اهللا

.عورته ، أو قضيت لـه حاجـة         

 

الْمِدينَـةَ وسلمعليهاهللاصلىالنَِّبىقَِدملَما:قَاَلسالٍَمبناللَِّهعبدعنو

قَـِدم قَدوسلمعليهاهللاصلىاللَِّهرسوُلقَِدمقَدوِقيَلِقبلَهالنَّاسانْجفََل

تَبينْـتُ فَلَمـا َألنْظُرالنَّاِسِفىفَِجْئتُثَالَثًااللَِّهرسوُلقَِدمقَداللَِّهرسوُل

ههجفْتُورعَأنههجوسِهلَيجكَذَّاٍبِبوَلفَكَانٍءَأوشَىتُهِمعسِبِهتَكَلَّم

اقَاَلَأنايهَأيَأفْشُواالنَّاسالَمواالسَأطِْعموامِصلُواالطَّعوامحلُّوااَألرصو
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١٥

.ِبسالٍَمالْجنَّةَتَدخُلُواِنياموالنَّاسِباللَّيِل

 

: قال الشاعر 




 

صـاحب اذكروابنيياقالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

إالينزلالسنةسبعينقالأراهصومعةفييتعبدرجلكانقالالرغيف

سبعةمعهافكانامرأةعينهفيالشيطانشبأوفشبهقالواحديومفي

كلمـا فكانتائبافخرجغطاؤهالرجلعنكشفثمقالليالسبعأوأيام

مسكيناعشرياثنعليهكاندكانإلىالليلفآواهوسجدصلىخطوةخطا

إلـيهم يبعثراهبثموكانمنهمرجلينبينبنفسهفرمىالعياءفأدركه

كلفأعطىالرغيفصاحبفجاءرغيفاإنسانكلفيعطيبأرغفةليلةكل

مـسكين أنـه فظـن تائباخرجالذيالرجلذلكعلىومررغيفاإنسان

مـا رغيفيتعطنيلممالكالرغيفلصاحبالمتروكفقالرغيفافأعطاه

مـنكم أحـدا أعطيتهلسلعنكأمسكتهأترانيفقالغنىعنهبككان

فعمـد شيئاالليلةأعطيكالواهللاعنكأمسكتهترانيقالالقالوارغيفين

فأصـبح تـرك الذيالرجلإلىفدفعهإليهدفعهالذيالرغيفإلىالتائب

عالـسب فرجحـت الليـالي بالسبعسنةالسبعونفوزنتقالميتاالتائب

ياموسىأبوفقالالرغيففرجحبالرغيفاللياليالسبعوزنتثمالليالي

. الرغيفصاحباذكروابني
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١٦

  
، سه  وبغريزته يحب االجتماع والتآلف مع بني جن      ، اإلنسان مدني بطبعه    

شُـعوبا وجعلْنَـاكُم وُأنْثَىذَكٍَرِمنخَلَقْنَاكُمِإنَّاالنَّاسَأيهايا: " قال تعالى  

)١٣(خَِبيـر عِلـيم اللَّـه ِإنَأتْقَاكُماللَِّهِعنْدَأكْرمكُمِإنِلتَعارفُواوقَباِئَل



عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        عن سهل بن سعد، رضي اهللا       و

". المؤمن يألف ويؤلف، وال خير فيمن ال يألف وال يؤلـف            : " قال

 

بين به أن اإلنسان ال يصلح حاله إال األلفة الجامعة، فإنـه        : قال الماوردي 

مألوفاً، تختطفـه أيـدي      فإذا لم يكن ألفاً   . مقصود باألذية محسود بالنعمة   

. حاسديه، وتحكم فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة، ولم تَصفُ له مدة            

وإذا كان إلفاً مألوفاً، انتصر باإللف على أعاديه، وامتنع بهم من حساده،            

. فسلمت نعمته منهم، وصفت مودته بينهم 

الَّـِذى الْمْؤِمن" :وسلمعليهاهللاصلىاللَِّهرسوُلقَاَلقَاَلعمرابِنعِنو

يخَـاِلطُ الَالَّـِذى الْمْؤِمِنِمنَأجراَأعظَمَأذَاهمعلَىويصِبرالنَّاسيخَاِلطُ

الَالنَّاسوِبرصلَىيعمَأذَاه. 

وشـهر  لغريزة تحمل الجانب اإليجابي أكثر من الجانب الـسلبي ،           هذه ا ف

ولكن ال يكون هذا ، رمضان فرصة كبيرة لمخالطة الناس والتواصل معهم 

التواصل مدعاة للشر وأن ال تكون المجالس واالجتماعـات الرمـضانية           

وتـضييع  ، فرصة للقيل والقال والغيبة والنميمـة والتـشاحن والجـدال     
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١٧

؛َأنوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوِلمولَىعبيٍدعن، لهو  األوقات في ال  

قَـد امـرَأتَينِ هاهنَـا ِإناِهللارسوَليا: قَاَلرجالًوِإنصامتَاامرَأتَيِن

ثُمسكَتََأو،عنْهفََأعرضالْعطَِشِمنتَموتَاَأنكَادتَاقَدوِإنَّهماصامتَا

ادعاهُأرِة: قَاَلواِجرا: قَاَل،ِبالْهيااِهللانَِبيماِهللاِإنَّهواتَتَـا قَدم،َأو

عسَأو،ِبقَدٍحفَِجيء: قَاَلفَجاءتَا: قَاَلادعهما: قَاَلتَموتَاَأنكَادتَا

قَاءتْحتَّىولَحماوصِديدادماَأوقَيحافَقَاءتْيِئيِق: ِإلحداهمافَقَاَل،

ولَحٍموصِديٍدودٍمقَيٍحِمنفَقَاءتِْقيِئي: ِلُألخْرىقَاَلثُم،الْقَدِحِنصفَ

اللَّهَأحلَّعماامتَاصهاتَيِنِإن: قَاَلثُمالْقَدحمَألِتحتَّى،وغَيِرِهعِبيٍط

ِإلَـى ِإحـداهما جلَـستْ علَيِهماوجلَّعز،اللَّهحرمماعلَىوَأفْطَرتَا،

.النَّاِسلُحوميْأكُالَِنفَجعلَتَااُألخْرى 

رف زمانـه، وقـدر     ينبغي لإلنسان أن يعرف ش    :  اإلمام ابن الجوزي   قال

ويقدم األفضل فاألفـضل مـن       .وقته، فال يضيع منه لحظة في غير قربة       

ولتكن نيته في الخير قائمة، من غير فتور، بمـا ال يعجـز    .القول والعمل 

.وقد كان جماعة من السلف يبـادرون اللحظـات         .عنه البدن من العمل     

أمـسك  : ي، فقال لـه كلمن: فنُقل عن عامر بن عبد قيس، أن رجالً قال له     

يا بني دعني فإني    :ذهبت ألقن أبي، فقال    :وقال ابن ثابت البناني   ! الشمس

ودخلوا على بعض السلف عند موته، وهو يـصلي،          .في وردي السادس  

اآلن تطوى صحيفتي:فقال.فقيل له 

: " ديقا لقوله سبحانه    فشهر رمضان يجمع الناس على الخير والتآلف تص       

ِإناللَّهواتَّقُواوالْعدواِنالِْإثِْمعلَىتَعاونُواولَاوالتَّقْوىالِْبرعلَىوتَعاونُوا

اللَّه٢(الِْعقَاِبشَِديد ( 
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١٨

وعلى دروس العلـم وقـراءة      ، فيجمع الناس على صالة القيام والتهجد       

وعلى إجابة الدعوات لإلفطـار وصـلة الـرحم        ، ذكر والدعاء   القرآن وال 

وإحسان الجوار وغيرها من أعمال الخير والبر ليهذب غريزة االجتمـاع           

.والتآلف والتواصل مع الناس 

يـا : فَقَـالَ ، وسلَّمعلَيِهاللَّهصلَّىالنَِّبيِإلَىجاءرجالَأنعمرابِنعِن

فَقَـالَ اللَِّه؟ِإلَىَأحباَألعماِلوَأياللَِّه؟ِإلَىَأحبالنَّاِسَأي، لَِّهالرسوَل

ِللنَّاِسَأنْفَعهمتَعالَىاللَِّهِإلَىالنَّاِسَأحب:وسلَّمعلَيِهاللَّهصلَّىاللَِّهرسوُل

 ،بَأحاِلومالَىاللَِّهِإلَىاَألعتَعوررسِخلُهلَىتُدِلٍمعسم ،تَكَِشفَُأونْهع

ِفيَأِخمعَأمِشيوَألن، جوعاعنْهتَطْردَأو، دينًاعنْهتَقِْضيَأو، كُربةً

شَهراالْمِدينَِةمسِجديعِنيالْمسِجِدهذَاِفيَأعتَِكفََأنِمنِإلَيَأحبحاجٍة

 ،نمكَفَّوهبغَضتَرساللَّهتَهروع ،نموكَظَم ظَـهغَي لَـوو شَـاءَأن

هِضيمياهضَألَأمماللَّههقَلْباءجرموِةيامالِْقي ،نمشَىومعِفـي َأِخيِهم

.اَألقْـدامِ تَـزولُ يومدمهقَاللَّهَأثْبتَلَهيتَهيَأحتَّىحاجٍة 

 

بـه مرإذأدهمبنإبراهيمعنديومذاتنحنبينا: إبراهيمبنشقيققال

لهفقلأدركه: لرجلفقال. نعم: فقيل؟ فالنهذاأليس: إبراهيمفقالرجل

وضـعت امرأتـي إنواهللا: فقـال له،فقال؟ تسلململما: هيمإبرالكقال

إبـراهيم إلـى فرجعت: قالالمجنون،شبهفخرجتشيء،عنديوليس

؟ األمـر هذابهنزلحتىصاحبناعنغفلناكيفهللا،إنافقال؛له،فقلت

السوقفادخلدينارين،منهفاستسلفالبستانصاحبإيتفالنيا: وقال

فـأوقرت السوقفدخلت.اآلخرالديناروادفعبدينار،حهيصلمالهفاشتر

؟ هـذا من: امرأتهفقالتالبابفدققتإليهوتوجهتشيءكلمنبدينار
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١٩

البـاب بفـتح فمـري : قلت. ههناهوليس: قالت. فالناأردتأنا،: قلت

الدارصحنفيوألقيتهالبعيرعلىمافأدخلتالبابففتحت: قال. وتنحي

يـد علـى قولي: فقلت؟ هذابعثمنيديعلى: فقالت. رالديناوناولتها

قـال .إلبـراهيم اليـوم هذاتنسالاللهم: فقالت. أدهمبنإبراهيمأخيك

بالعيشتهنيتما: فقال. خراسانتركتإبراهيميا: إلبراهيموقلت: شقيق

جبـل، إلىجبلومنشاهق،إلىشاهقمنبدينيأفرالشام،بالدفيإال

: ليقالثمجمال،هو: يقوليرانيومنموسوس،هو: وليقيرانيفمن

مـا يعقلكانمننبلإنماوالجهادبالحجنبلمنعندناينبللمشقيقيا

علـى اهللاأنعـم مـاذا شـقيق ياحله،منالرغيفين،يعنيجوفه،يدخل

والجهادعنوالحجعنوالزكاةعنالالقيامةيوميسألهمال؟ الفقراء

.األغنياءيعنيالمساكين،هؤالءيسألإنما،رحمصلةعن 

 

جديـدة، صـناعة اإلنسانيصنعالصوم:في  قال الرافعي   

غيرهوفإذافيه،صبالذياألرضيالقالبوتكسرنفسهذاتمنتخرجه

الـدنيا تغرهفال،جسمهودواعيجسمهفيالمنحصرالضيقاإلنسانهذا

المستعبدصفاتهيهذهكانتإذاالمادة،تخضعهوالالزمانيمسكهوال

فـي والمقبـور بهـا، المستقلالبنفسهوالخاضعفيها،الحرالبأهوائه

الالمقبـور الخاضعالمستعبدهذاومثلإنسانيته؛فوقالحيالإنسانيته

أجلـه، منيعيشماالبهيعيشمافعملهحواسه،حكمفيإاللهوجود

الذيالحيوانأهواءمنهوىفيينتهيمبتوراًاتصاالًشيءبكلويتصل

يجـد يجعلـه فيـه اآلدميةوينقحنفسه،سلطانمنيطلقوالصومفيه،

نفسهوموضعنفسه، 
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